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 מסגרות ייחודיות במשגבבתי ספר בל משגברישום תושבי הנדון: 

 
 שלום וברוכים הבאים,

לא כולל רישום לכיתה  .ב' והלאהלכיתות  – בית הספרל הגשת בקשת העברהלהסבר זה מתייחס 
 א'.

 חשוב! 
 למסגרת החינוכית האזורית במשגב בהפנייתכם למסגרת הייחודית, הנכם מתבקשים לפנות טרם 
  לגבי רצונכם להעביר את התלמיד.את הצוות החינוכי ה על מנת ליידע /התלמיד ת/לומד

 תתקבל מאגף החינוך. ההעברה לתשומת לבכם! תשובה לבקשת
 

 :ת העברהבקשלהלן הסבר לגבי אופן הגשת 
 ם למלא טופס מקוון לרישום/העברה למוסד חינוכי.תחילה עליכ

 את הטופס ניתן למצוא בדף הבית של אתר המועצה . 
 רה למוסד חינוכי.רישום/העב –יש לבחור  <-מלא טופס. בנושאל –יש לבחור  <-אני מעוניין/נת 

 .בטופס המקוון ולהקפיד על הקלדה נכונה של כתובות מייליש למלא את כל הפרטים 
 

 יהיה עליכם להגיש מסמכים נלווים עבור בקשתכם. 
 

הספח כשהוא פתוח וניתן לראות גם את הכתובת צילום תעודת זהות של שני ההורים, עם  .א
 ופרטי בן/בת הזוג וגם את הילדים.

, בקשת הרישום עבור ילדכם, צריכה גרוש/פרוד/והמצב המשפחתי שלכם הינו רווק במידה .ב
 להיות מוגשת משני ההורים.

שהוא מבקש לרשום  : יכתוב  טופס בקשה מקוון מסמך שבו ההורה שלא הגיש  אנא העבירו

שם המסגרת החינוכית י"ס/גן לב  מס' ת.ז. תלמיד, ת.ז שם התלמידאת 

 . וכמובן לכתוב את פרטי המבקש. שם מלא, ת.ז, חתימה. המבוקשת

 .ממחנכת הכיתה או יועצת בית הספר ו"ח חינוכיד .ג

 במידה ויש.הצגת אבחונים / מסמכים רפואיים/טיפוליים,  .ד
 

 .9902363או לפקס:  rishum@misgav.org.ilיש לשלוח לדוא"ל את המסמכים 

מייל גדול מגודל זה לא יכנס לתיבת הדואר עקב אבטחת  .7MBיש לוודא שגודל המייל לא עולה על 
 אתר המועצה.

 מומלץ לשלוח כל מסמך במייל נפרד.
 .04-9902366 -במידה ובחרתם לשלוח בפקס, אנא התקשרו לוודא שהפקס הגיע, ל

 
  

 בברכה,
 אפרת סגל אבני

 החינוך  אגף מזכירת רישום            


